
دسـتان نـمایش نیوشـا هـاتفی را بـا عـنوان «مـدولـوبـالسـتومـا» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش که در روز ۱۴ 

اردیبهشت ۱۳۹۷ افتتاح و تا ۱۹ این ماه ادامه خواهد داشت، چیدمانی از هفت عکس و یک ویدیو است.  

مجـموعـه ی حـاضـر در طـول دوره ی بیماری و درمـان این هـنرمـند که بـه مـدولـوبـالسـتومـا مـبتال بـوده اسـت شکل گـرفـته 

اسـت. مـدولـوبـالسـتومـا نـوعی تـومـور سـرطـانی در مـغز اسـت که از مـخچه آغـاز می شـود. بـه دلیل نـقش کلیدی مـخچه در 

کنترل تـعادل و ایجاد هـماهنگی میان اعـضاء بـدن، این نـوع تـومـور تـأثیرات گسـترده ای بـر قـوه ی تـعادل و بـه خـصوص 

قدرت بینایی دارد.  

نیوشـا هـاتفی (م. ۱۳۷۱، تهـران) دانـش آمـوخـته ی طـراحی گـرافیک اسـت و از سـال ۱۳۹۰ عکاسی می کند. این اولین 

ارائه ی آثار این هنرمند محسوب می شود. 

Dastan is pleased to announce “Medulloblastoma”, a presentation by Niusha Hatefi at Electric 

Room. The show, which will be open to public view from May 4 to May 9, 2018, is an installation of 

seven photographs and a video. 

The current series of works have been created during the artist’s challenge with Medulloblastoma 

—a malignant brain tumor originating in the cerebellum. Due to the significant role of cerebellum in 

the body’s motor control and balance, this tumor causes damage to sight, visual perception and 

balance. 

Niusha Hatefi (b. 1993, Tehran, Iran) is a graduate of graphic design. She has been taking 

photographs since 2010. This is the first solo presentation of her work.

مدولوبالستوما 
نیوشا هاتفی 

۱۴ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 
اتاق برق ۳۳/۵۰ (پروژه های بیرون از دستان) 

تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین بزرگمهر و انقالب، 
روبه روی دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد، بن بست قلم چی 

 http://dastan.gallery/ وب سایت
@dastanoutside اینستاگرام
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با تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آماده سازی هفتگی دیوارهای 
اتاق برق!

Thank You Ofogh Art Department Store for Sponsoring 
Electric Room’s Weekly Makeover the Night Before Every 
Show!


